
  های ورود به بازارکار یا ارتقای شغلی مهارتبوت کمپ 

 های تکمیلی جهت استخدام، ارتقای شغلی و رشد کسب و کار پکیج مهارت 

 30 در طول دوره عملی تمرین 32 ساعت کالس آنالین تعاملی با متد منتورینگ و 

 مهندس مجید حسینیمدرس: 

 مدیر پرفورمنس مارکتینگ تپسل

 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع امیرکبیر

 

 های دوره: سرفصل

 های نرم  مهارت -1

 های نرم ویژه توسعه فردی مهارت  
 های شخصیت شناسی  به همراه آزمون جانسون اوکانربا روش  ها شناخت استعداد و توانایی

MBTI   وDISC 
 با روش  گذاری و برنامه ریزی توسعه فردی هدف(SMART و(The wheel of life  
 های اتمی( )با بررسی کتاب اثر مرکب و عادت های مفید شخصی ساخت عادت 
  با معرفی ابزارهای مرتبط کاربردی( شخصیمدیریت زمان و برنامه ریزی( 

 :ها تمرین 

 جانسون اوکانراستعدادیابی با روش  -1 

  The wheel of lifeو SMARTهدف گذاری با روش  -2 
 دیجیتال با ابزارهای برنامه ریزی  -3  

 DISCو   MBTIشناسی  تست شخصیت +

 های مطالعه بیشتر معرفی رفرنس+ 
 نرم ویژه کسب و کار های مهارت  

 )اصول و فنون مذاکره )رفرنس درس مذاکره استاد محمدرضا شعبانعلی 

https://www.linkedin.com/in/majidhosseinis/


 هوش هیجانی 
 سازی و کار گروهی تیم 
 تفکر سیستمی 
 توانایی حل مساله 
 برقراری ارتباط موثر 
 خالقیت و تفکر انتقادی 
  ارائه مطلب 
  گزارش نویسی 
 :ها تمرین 

 سازی و کارگروهی تیم -1

 ارائهتمرین  -2

 های مطالعه بیشتر معرفی رفرنس+ 

 
 سازی انسانی  شبکه 

 سازی چیست و چرا اصال باید شبکه سازی کرد شبکه 
 سازی کنند چه افرادی باید شبکه 
 سازی در کسب و کار باید به چه صورت باشد شبکه 
 ه سازی کنیمیچگونه با استفاده از لینکدین شب 
 برقراری ارتباط با هر کسی در هر جایی های تاکتیک 
 سازی کنیم در کجا، با چه کسی و چگونه شبکه 
  چگونگی حفظ شبکه ارتباطی 
 چگونگی پیدا کردن شغل موردعالقه با شبکه سازی 
  چگونگی استخدام نیروی انسانی خوب با استفاده از شبکه 
 با شبکه سازی  یابیاهداف بازار برد شیپ یچگونگ 

 ها: تمرین

 سازی  تمرین عملی شبکه -1

 سازی با سوشال مدیا به خصوص لینکدین تمرین شبکه -2



  مسیر شغلی -2

 - و ابعاد آن  یشغل ریمس یستیچ 

 - یشغل تیموفق فیتعر  

 - نیادگار شا یرشغلیمس یها تست لنگرگاه لیو تحل یمعرف 

 - هالند یشغل یها تم 

 - ستیچ نگیو منتور ستیمنتور ک 

 - انتخاب شغل یارهایمع 
 ها: تمرین 

 و تحلیل به عنوان محرک ذهنی نیادگار شا یرشغلیمس یها تست لنگرگاهانجام  -1

 های شغلی هالند  تست تم -2

 

 دیجیتال مارکتینگ  -2

  سوشال مدیا چیست 
 سوشال مدیا مارکتینگ چیست 
  لینکدین(های مارکتینگ هر سوشال مدیا چگونه است )اینستاگرام، توئیتر،  استراتژی 
  انواع تبلیغات در سوشال مدیا 
 استراتژی حضور در هر سوشال مدیا 
 )تحلیل رقبا در فضای آنالین )سایت و سوشال مدیا 
  پرسونای مخاطب در سوشال مدیا 
  به کمک ماتریس ( تحلیل موقعیتSWOT ) 
 شاخص ( های کلیدی عملکردKPIs) 
 به کمک ماتریس  تدوین ( استراتژی بیزینسBCG ) 
 اریابی درون گرا یا بازInbound marketing 

 ها:   تمرین                  

 پرسونای مخاطب نوشتن -1                   



 BCG سیبه کمک ماترتمرین تدوین استراتژی  -2                   

  SWOTتحلیل موقعیت بیزینس  به کمک ماتریس  -3                   

 تحلیل رقبا )بنچ مارکینگ( -4                   

 

  یشخص نینکدیل و بهینه سازی All star لیساخت پروفا -3     

 و جهان رانیدر ا نینکدیمار و ارقام لآو  ییچرا 

  لیپروفا کیساخت All Star به صورت قدم به قدم نینکدیدر ل 

 لیپروفا یساز نهیسئو / به 

 نینکدیدر ل یریکانکشن گ 

  نوشتنSummary با بررسی  در چند زبان یا خود به صورت حرفه یخالصه معرف ای

 های موجود نمونه
 تنظیمات مربوط به پروفایل لینکدین 
 های لینکدین پریمیوم برای پروفایل شخصی  قابلیت 
  اخذ مدرکآموزش با لینکدین لرنینگ و  

 ها: تمرین

 All starایجاد حساب کاربری  -1

 به چند زبان یا خود به صورت حرفه یخالصه معرف ای Summaryنوشتن  -2

 کانکشن اولیه در لینکدین 500رسیدن به  -3

 

 ها  برای بیزینس و ابزارها ییاجرا یو راهکارها جیپ یساخت کمپان - 4     

 مراحل ساخت یک کمپانی پیج استاندارد 

 نینکدیدر ل و فروش نگیمارکت یها یاستراتژ  

 نینکدیدر ل یارتباطات موثر کار گی ساختچگون  

 نینکدیخود در ل بالقوه انیبه مشتر گی دسترسیچگون 
 تحلیل و بهبود کمپانی پیج 



 بررسی کمپانی پیج رقبای هر بیزینس 
 جذب فالوور برای کمپانی پیج 

 :ها نیتمر

 بیزینس پیج جادیا -1

 به چند زبان یا به صورت حرفه بیزینس یخالصه معرف ای Summaryنوشتن  -2

 نینکدیدر ل هیاول فالوور 100به  دنیرس -3

 تحلیل رقبا در لینکدین  -4

 ) لینکدین های نمونه تمرینات و پروفایل یبررس -5

  نینکدیدر ل محتوانگارش  -6

 نوشتن پست در لینکدین 
  نوشتن مقاله 
 آموزش ساخت ویدیو سریع و آسان 

 :ها نیتمر

 نوشتن اولین پست در لینکدین --1

 لینکدیناولین مقاله در نوشتن  -2

 در کامپیوتر camtesiaدر تلفن همراه و   inshotافزار  ساخت ویدیو با نرم -3

 

   نینکدیپر مخاطب در ل یها و پست ها جیپ یبررس -7

 تمرین:

 فرد های افراد مرتبط با حوزه شغلی و تحصیلی تحلیل و بررسی پیج -

  نینکدیدر ل نگیپرسونال برند -8

  تمرین:

 و کار روی سوشال مدیاتقویت برند شخصی  انجام راهکاری -

  یی برای استخدام نیروبرند کارفرما تقویتو  یکمپان نگیبرند -9



 تمرین:

   تدوین استراتژی برندینگ در سوشال مدیا -

  نینکدیل ی  شدن به وسیلهکردن کار و استخدام  دایپ -10

 تمرین:

 مرتبط با حوزه شغلی و تحصیلی های درست کردن لیست افراد تصمیم گیرنده شرکت -

  با و بدون اکانت پریمیوم لینکدین نینکدیدر ل رویاستخدام ن -11

 تمرین:

  جستجو و تهیه لیست افراد بالقوه استخدام -

   نینکدیهدفمند در ل غاتیآموزش تبل -12

  تمرین:

  کار با پنل تبلیغاتی لینکدین و ساختن یک کمپین نمونه -

   با لینکدین  خارج از کشور و کاریی لیتحص یاپال  -13

 های ویژه با تجربه زیسته از اپالی کاری و تحصیلی با دعوت از مهمان 

 کسب درآمد دالری به وسیله با بازاریابی در لینکدین -14

 استخدام کاری به صورت فریلنسر یا دورکار  -15

  های مرتبط با حوزه کاری با مهارتو تقویت آن رزومه  ساخت -16

 ای به زبان فارسی و انگلیسی  ساخت رزومه حرفه 
 انگیزه نامه یا های نوشتن روش Cover letter  ها برای شرکت 
  خالصه معرفی خود با متدElevator pitch 
 های مختلف ای برای شغل های حرفه بررس نمونه رزومه 

 ها: تمرین

 ساخت رزومه به زبان فارسی و انگلیسی -1

 برای شرکت نمونه نوشتن انگیزه نامه  -2



 آماده کردن یک ارائه آسانسوری و ارائه در کالس -3

ها با دعوت از مدیران کسب و کار و استفاده از تجربیات آن - مصاحبه شغلی -17

 ی معروف و معتبر داخل و خارج از کشورها بررسی سواالت مصاحبه شرکت 
 آمادگی قبل از حضور در جلسه مصاحبه 
  آداب حضور در جلسه مصاحبه 
 چگونگی پاسخ به سواالت و معرفی خود 

 های مطالعه بیشتر + معرفی رفرنس

 های دوره: ویژگی

 باشد. های تجربی واقعی می دوره به صورت کامال کاربردی و با مثال 
  باشد. آن می های اکثر بخشدوره با تمارین عملی در 
 ورود به بازار کار را آموزش دیده و با کسب  های مهارت ،دانشجویان پس از شرکت در دوره

 توانند وارد بازار کار شوند. به راحتی می مورد نیاز شغل مورد نظر، های تخصصی مهارت
  صاحبان کسب و کار، مدیران، مدیران منابع انسانی و ... بعد از دوره توانایی پرسونال برندینگ

فروش، تقویت برند کارفرمایی، جذب و ای شخصی، برندینگ کمپانی خود، بازاریابی و  حرفه

 استخدام را پیدا خواهند کرد.
 ل، مدیااد، تگرو( اسپانسر این دوره های تپس هلدینگ آموزشی پگاه داده کاوان شریف )شرکت

های همکار جهت شروع به کار معرفی  شرکت دیگر ها و باشند و نفرات برتر به این شرکت می

 خواهند شد.
 وره از مدرس دوره ریکامندیشن )توصیه نامه( در لینکدین دریافت برتر د آموختگان دانش

 خواهند کرد.
 آموختگان در صورت گذراندن موفق دوره مدرک معتبر از وزارت علوم و تحقیقات از  دانش

 موسسه آموزش عالی آزاد توسعه خواهند گرفت.

 


